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“بدنا نعرف”... مساحة حّية للذاكرة

رابطة لمعلمي السيدة - ساحل علما

ألبناء جيل اليوم ليكتشفوا كيف 
كانت حياة اهلهم واقاربهم في 
فترة من تاريخنا المعاصر. وقد 
اظهر التالمذة الذين شاركوا في 
 على 

ً
 واصرارا

ً
المشروع “رغبة وعزما

اكتشاف تلك الحقبة، ونجحوا في 
كتابة شهادات حياة تشكل بحّد 
ذاتها غنى ثقافي ومعرفي لتاريخ 

لبنان”. 

حق المعرفة
علما انه بدأ العمل بالمشروع في 
تشرين األول 2010 وساهم فيه 
كل من جامعة القديس يوسف 
)وحدة الذاكرة في مركز دراسات 
العالم العربي المعاصر(، والمركز 
الدولي للعدالة االنتقالية، و”أمم” 
للتوثيق واألبحاث. وتبقى الغاية 
المنشودة تبني ه��ذا المشروع 
ف��ي ال��م��دارس وادراج����ه ضمن 
المواد التعليمية تلقي الضوء عن 

النواحي الظالمة من الحرب والتي 
ما زالت حتى اليوم مجهولة عند 

الكثيرين. ط��الب ال��م��دارس هم 
نخبة هذا المشروع ولقد نجحوا 
ف��ي ال��وص��ول ال��ى حقيقة من 
خالل حق المعرفة، على أمل ان 
يستكمل المشروع مع جامعيين 
إلحاطة الموضوع ومعالجته من 

كل االصعدة. 

ضد التالعب السياسي
إرث لبنان الذي لم تتم معالجته 

أطلق المركز الدولي للعدالة 
للتوثيق  م����م”  و”ا لية  النتقا ا
واالب���ح���اث وج��ام��ع��ة القديس 
يوسف الموقع االلكتروني” بدنا 
نعرف” وهو احدى ثمار مشروع 
اوسع بعنوان”حوار االجيال حول 
يوميات الحرب اللبنانية” يموله 
االتحاد االوروبي وسفارة سويسرا 

في لبنان. 
يوثق الموقع مقابالت أجراها 
تالمذة م��دارس مع أشخاص من 
ل��ح��رب في  ا عايشوا  محيطهم 
لبنان بين العامين 1975 و1990 
وعانوا آثارها وانعاكاساتها على 
حياتهم اليومية. وتكمن اهميته 
في التركيز على الجانب االنساني 
للبنانيين  ل��ذي يتعلق بجميع ا ا
اتهم  بمختلف طوائفهم وانتماء
لجانب  ا لسياسية وليس على  ا

العسكري والسياسي.

وطن بال حروب
وعن امكانية نجاح هذا المشروع 

اكثر من 100 شهادة حّية تتمحور حول التجارب االجتماعية واالنسانية 

عيد كتابة تاريخ شفهي لحرب ما زالت 
ُ
ها ت

ّ
خالل الحرب األهلية، عل

ذيولها تسكن في حياتنا اليومية. الموقع االلكتروني “بدنا نعرف” 

هو جزء من مشروع نموذجي هدفه توعية الشباب حول اآلثار السلبية 

للعنف السياسي على حياة المواطنين. فهل سيلقى الصدى اإليجابي 

ويحرر الللبنانيين من شبح الطائفية أم ان الموروث السياسي هو 

المتحكم االبدي في مجريات يومياتنا؟

ح��ض��ر ال��ح��ف��ل ن��ائ��ب رئيس 
الجامعة للعالقات الدولية األب 
جورج حبيقة، األمين العام للجامعة 
األب ميشال أبو طقة، عميد كلية 
الموسيقى األب يوسف طنوس، 
لثقافية في  ا األنشطة  منسقة 
الجمعية أستريد فيشر، وحشد 
م��ن األس���ات���ذة وط���الب الكلية 

والمهتمين.
وتحدث في بداية الحفل األب 
طنوس معرًبا ع��ن س��رور كلية 
في  معة  لجا ا ف��ي  سيقى  لمو ا
استضافة هذا الحفل الموسيقى 
الذي يجدد التعاون مع المؤسسة 
اللبنانية - األلمانية لتعزيز الثقافة 
من جهة، ويتيح لنا من جهة أخرى 
القيام بزيارة موسيقية إلى عدد 

نظمت كلية الموسيقى في 

جامعة الروح القدس - الكسليك، 

بالتعاون مع الجمعية اللبنانية 

– األلمانية لتعزيز الثقافة 

“كولتورزنتروم” حفال موسيقيا 

أحيته مجموعة “فينوروسو” 

العالمية المؤلفة من العازفين 

فلوريان ستوبينفول على 

الكالرينات وميروسالف 

غراهوفاك على األكورديون 

ومايك تورنبل على اإليقاع.

زار قائد الوحدة البرتغالية العاملة ضمن إطار اليونيفيل في جنوب لبنان 
الكولونيل روي مارتنز كوستا مقر الصليب األحمر اللبناني في صور، مع عدد 
من ضباط وأفراد الكتيبة، وكان في استقبالهم رئيسة مركز الصليب األحمر 
في صور السيدة مزين سقالوي عجمي، ورئيس قسم اإلسعاف والطوارئ 
قاسم شعالن. وقدم الوفد مجموعة من األدوية التي يحتاجها المركز، وشكرت 
السيدة سقالوي الكتيبة البرتغالية على التقديمات المستمرة لمركز الصليب 
األحمر اللبناني في صور، وقالت :” نحن ننتظر المزيد من المساعدات التي 

تعين أهلنا في المنطقة”.

انتخبت رابطة معلمي مدرسة السيدة في ساحل علما بحضور وترؤس 
شرفي لمديرة المدرسة األخت لوي � ميشال قدسية وجاءت النتائج كاآلتي: 
، فاديا حسون نائبة للرئيس، ماري توما أمينة السر، 

ً
مروان كسرواني رئيسا

روزي شمشوم أمينة الصندوق، جورج العمار أمين الشؤون الثقافية، رندة 
فرح ومنى توما أمينتا الشؤون االجتماعية، باسكال كيروز أمينة الشؤون 
االعالمية وجاسمان حوراني أمينة الشؤون الفنية والترفيهية. وتعهدت 
الرابطة متابعة مسيرتها التي تقوم على التواصل والتفاهم مع االدارة ولجنة 

األهالي والتالميذ لتعزيز العائلة التربوية الواحدة في المدرسة.

وقلب صفحة الماضي من دون ليلي جرجس
رجعة، تؤكد المسؤولة عن الوحدة 
متعددة االختصاصات للبحث في 
الذاكرة في الجامعة البسوعية 
ليليان ك��ف��وري ان :”ت��ج��اه��ل 
الماضي يؤدي الى ارتكاب األخطاء 
نفسها في المستقبل. انها خطوة 

جديدة في االتجاه الصحيح نحو 
إقامة حوار لمعرفة ما حصل في 
الماضي ومحاولة تفادي تكرار 
التاريخ نفسه، واطالق هذا الموقع 
هو بمثابة اعتراف ضمني لوقائع 
االح��داث ومحاولة لتخطي اآلثار 
بالحوار بين االج��ي��ال الجديدة 
والقديمة بغية صيانة وطن بال 

حروب”.
ورأت ان “ال��م��ش��روع فرصة 

فهل ينجح المركز الدولي للعدالة 
لية في معالجته؟ وهل  االنتقا
سيتكمن ط��الب ال��م��دارس من 
التحرر من هذا الموروث المتناقل 
بين االجيال دون التأثر بتجارب 

اهلهم؟ 
ان نجاح  أح��د  ال يخفى على 
ه��ذا المشروع بحاجة ال��ى وقت 
وتفاعل، لكن بداية الدرب تمثلت 
في خطوة الموقع ويبقى الحوار 
الركيزة االساسية لالتعاظ من 
هذه التجربة الغنية.  واعتبرت 
منسقة برنامج لبنان لدى المركز 
الدولي للعدالة االنتقالية كارمن 
اب��و ج��ودة ان : “مناقشة هؤالء 
ال��ش��ب��اب ال��م��اض��ي م��ع ذويهم 
قد تساعد جيلهم على تكوين 
فهما أفضل للجروح التي تركتها 
هذه الحروب، وعلى أن يلمسوا 
آثارها المستمرة اليوم. فهؤالء 
الشباب الذين يعيشون اليوم في 
مجتمع يعاني انقسامات عميقة، 
ب  طال سنتين  بعد  ن  نو سيكو
جامعات، وسيصبحون ناشطين 
 فإن اتاحة الفرصة 

ً
، وتاليا

ً
سياسيا

ب  لحر ا ت  تبعا لفهم  مهم  ما أ
األهلية ونتائج العنف وتأثيره 
السلبي، من خالل جمع الشهادات 
ل��ق��ص��ص ع��ن��ه��ا، تجعلهم  وا
يتعلمون األم��ث��والت وال��دروس 
ويتعظون منها، ويحصنهم ضد 
التالعب السياسي، ويجعلهم أقل 
استعدادا لتكرار تجربة اللجوء الى 
العنف لتحقيق أه��داف حزبية 

وسياسية”.

تكرار التجربة
44 تلميذا  أن “ وأوض��ح��ت 

 12 في الصف األول ثانوي من 
مدرسة رسمية وخاصة في منطقة 
بيروت الكبرى، شاركوا في هذا 
المشروع الذي قام على تكوين 
تاريخ شفهي من خالل تسجيل 
لمواطنين  ش��ه��ادات صوتية 
عايشوا الحرب وتحملوا نتائجها 
ومآسيها على بين 1975 و1990.

 ك��م��ا ان ال���ح���وار ك���ان ح��را 
 وتّم بإشراف المعلمين 

ً
ومفتوحا

ات  دور وسبقته  لمختصين،  ا و
طريقة  على  للتالمذة  يبية  تدر
تسجيل ال��ش��ه��ادات، وكذلك 
ل���ذي أش��رف��وا على  ا للمعلمين 

تسجيل الشهادات”.
الحروب التي شهدها لبنان على 
مدى 15 عاما والنزاعات المدمرة 
مع اسرائيل وعمليات االغتيال 
والمعارك الداخلية، انطوت على 

انتهاكات كبيرة لحقوق االنسان 
، ما يجعل اللبنانيين اليوم عرضة 
لحروب  ا ر تجربة  الحتمال تكرا

والعنف.
 ف��ه��ل ي��دف��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون 
عواقب العنف السياسي طيلة 
 حياتهم أم ان التاريخ الشفهي 
م��ة  لفعلي سينقذنا م��ن دوا وا
االخ��ط��اء وال��ن��ع��رات الطائفية 

والسياسية؟

تجاهل الماضي يؤدي الى 

ارتكاب االخطاء نفسها 

في المستقبل

كتابة تاريخ شفهي لحرب 

ما زالت ذيولها تسكن 

في حياتنا اليومية

هل ينجح طالب

 المدارس من التحرر من 

هذا الموروث المتناقل؟
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